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Azkenerako abestia 
 

ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, ZURE EGARRI GARA. 
ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, GUREGANA. 

 

 
 
 

ABENDUALDIRAKO OTOITZ ABESTUA 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herri hau salbatzera. 
 
1 Bakea ta justizia 
bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana 
bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, 
gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, 
bide ilunak argitu. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sar-
tzeko, baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 

Jaunartzerako abestia 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herria salbatzera. 

 
1 Bakea ta justizia bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, bide ilunak argitu. 
 
3 Gorroto-bideetatik aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun emoiguzu maitasuna. 
 
…/.. 
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Abenduko koroiaren inguruan 
 
Abendualdia ibilaldi baten egiten dogu, eta ibi-
laldi horretarako urratsak markatu gura doguz 
domekaz-domeka, gure itxaropena gero eta 
handiagoa izan daiten, eta itxaroten dogunari 
harrera on egiteko gauza izan gaitezan. Biztu 
daigun laugarren kandelea, abesti artean. 
 
Koroiaren inguruko abestia 
 

 
 
 

 
Damu-otoitza 
Besteak errudun eta geure burua garbi ikusteak urrundu gein-
kez itxaropenetik, zer eginik ez dagoela uste izanik. Egin dei-
ogun dei Jainkoaren errukiari: 
—Jesus Jauna, egiazko berbea. Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, bizikera Jainkoari eskeinia. Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gizaki aske eta askatzailea. Erruki, Jauna. 
 
Ez dago aintzarik… 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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ESKARIAK 
 
† Bere begiak txikiarentzako daukazan Jainkoari 
zuzendu deioguzan gure eskari-erreguak, mun-
duko txikiak gogoan izanik: 
 
—Elizearen alde: mundu honetako behartsu, al-

boratu eta gaitzetsien artean egoten jakin 
daian, hareen itxaropenerako eta poztasune-
rako, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Zuzengabekeriak, erasoak, erbestealdia, bor-

txakeria, giltzapea edo beste edozein atse-
kabe sufritzen dabenek ondoan sumatu gaie-
zela Jesusengan sinisten dogunok, eskatu dei-
ogun Jaunari. 

 
—Caritasen lanean diharduenen alde, eta harek 

babesten dauzanen alde: gizarte zuzenago 
bat eraikitzearen deigarri izan dakiguzan, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Politikagintzan ustelkeria guztia ezabatu dia-

ten, behartsua aintzat hartua izan daiten, eta 
etxebizitza eta lana guztientzako bilatzea le-
henengo arduretakoa izan daiten, eskatu dei-
ogun Jaunari. 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
Jainkoak txikiagan jarten dauz bere begiak, eta txikiagandik 
sortuko dau bere herriarentzako itxaropena. Ez ete gaitu 
honek txikienganako jarrerea aldatzera eroaten? Aintzat har-
tuak izan daitezela gure artean. 
 
Mikeas Profetearen liburutik   (Mi 5, 1-4a) 
 
Hau dino Jaunak: 
Zu, Efratako Belem, Judako leinuetan txikiena, 
zugandik urtengo dau Israelgo buruzagiak. 
Aspaldikoa da honen sortzea, 
betiereko egunetakoa. 
Horregaitik, itzi egingo dau Jaunak herria, 
amak umea izan dagian arte. 
Orduan, atzerrian bizirik gelditutako senideak 
Israelgoakana bihurtuko dira. 
Sendo larratuko dau harek 
Jaunaren indarraz,  
Jaunaren, bere Jainkoaren, izen handiaz. 
Nasai biziko dira herritarrak; 
handi agertuko da-eta ha lurraren mugetaraino 
eta bakea ekarriko dau. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
 
Zer eskeini geikeo Jainkoari? Ze pari itxaroten ete dau gu-
gandik?Jainkoak geu hartzen gaitu bere errukian. Hauxe da 
Jainko Semearen eskeintzak irakasten deuskuna. 
 
Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 10, 5-10) 
 
Senideok: Kristok, munduan sartzean, dino: 



—   2   — 

† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Abendualdiko IV. domeka honetan, 
beti lez, Caritas jatorku gogo esnatzaile: behar-
tsuak hortxe dagozala gogoratzen deusku, eu-
rengan agertzen dala Jainkoaren aurpegia; eu-
rengan gauzatu geikela gure errukia; eurak di-
rala gizarte honetako txikienak… 
Eta ospatzen dogun Liturgiak txikienei buruz 
hitz egiten deusku eta honeen poztasuna azale-
ratuko. Hortxe aurkitzen dogu maria, Jainkoaren 
mirabea, bere txikitasuna Isabelegaz alkarba-
nantzen eta biak poztasunez beteten. Bultzatu 
gaizala gaurko Eukaristiak gure inguruko txikie-
kaz bat egiten euren pozerako eta gure zorione-
rako. 
 
Sarrera-abestia 
 
Zatoz, Jauna! Gaur zai duzu mundua, 
  zori gaitzez hain da hondatua! 
Zatoz, Jauna! Zabal, otoi, zerua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
Zatoz, Jauna! Maitasunez gu bete: 
  jendeek elkar ezin hartu dute. 
Zatoz, Jauna! Zuk bat egin mundua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
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OTOITZA 
 
Jainkoaren graziaz betea izan zinan, Maria, 
eta zeure ingurutik ere atara egin zinduzan 
zure poz betea besteekaz alkarbanantzeko, 
Jainkoagandiko pozez ingurua blaitzeko. 
 
Zeugan ikusten dogu, Maria, Jainkoak 
txiki-apalengan jarten dauzala bere begiak, 
txikia aintzat hartzen dauala eta 
eginkizun handietarako deitzen dauala. 
 
Lagundu eiguzu gure txikitasuna aintzat hartzen, 
gure inguruko txiki, behartsu eta baztertuei 
gure txikitasunetik emoten, alkar aberasteko 
eta gizarte alkartuagoa eta zuzenagoa eraikitzeko. 
—Amen. 
 
Zatoz, Jesus Jauna! 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Erantzun salmoa (Ps 79) 
 

Sal 79, 2a eta 3acd. 15-16. 18-19 

 
 
 

R/. Jainko, berbiztu gagizuz; salbau gaitezan, 
 zeure begia leun agertu egizu. 

 
 

Entzun, Israelen artzain,  
Hegodun izakien arteko tronuan zagozan Hori,  
Bizkortu zeure ahalmena  
eta zatorkiguz salbatzera.  
 
Jainko ahalguztiduna, bihurtu, arren,  
begira zerutik, ikusi! 
Hartu egizu zeure mahatsondoaren ardurea,  
zaindu zeure eskuz landatu dozuna. 
Moztu eta su emon deutsoe;  
begiratu zorrotz eta galdu egizuz.  
 
Emoiozu eskua zeure aukeratuari,  
zeure indarrez jantzi dozun gizasemeari. 
Ez gara Zugandik inoiz aldenduko;  
Zuk bizia emongo deuskuzu 
eta guk dei egingo deutsagu zure izenari.  
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—Eukaristiaren mahaian esku hartzen dogunok 
justizia bultzatu daigun, batez ere neurrita-
sunean bizi izanez eta ondasunak alkarbana-
tuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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 “Ez zenduan opari eta eskeintzarik nahi izan;  
baina gorputza eratu zeunstan.  
Erre-oparirik eta pekatuen parkamen-oparirik 
ez zenduan atsegin izan.  
Orduan, esan neban: 
Hemen nozu, Jainko, zure nahia beteteko 
holan dago Liburuan Nitaz idatzita”. 
Lehenengo dino: “Ez zenduan gura izan, ez atsegin izan, 
opari eta eskeintzarik, ez erre-oparirik, ez pekatuen parka-
men-oparirik”, nahiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak 
izan. Ondoren beste hau dino: “Hemen nozu, zure nahia be-
teteko”. 
Lehenengo kultua kentzen dau, bigarrena jarteko. Eta Jesu 
Kristok, behin betiko egin eban bere gorputzaren opariaren 
bidez, Jainkoaren nahia bete daualako izan gara gu sagara-
tuak. 
Gurari horren indarrez santu eginak gara, Jesu Kristok behin 
betiko egin eban bere gorputzaren opariagaitik. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Jaikoaz beteten dan Maria ezin daiteke gelditu 
bere etxean; urten beharra dauka, bere pozaren 
barri Isabelegaz partekatzeko. Holan biek gora-
tuko dabe Jainkoa. Egin deiogun harrerea eban-
jelioari Aleluia abestuz, zutunik. 
 
 

 
 

Aleluia, aleluia, aleluia… 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 1, 39-45) 
  
Aldi haretan, Maria jagi eta bizi-bizi mendi al-
dera joan zan, Judeako herri batera, eta, Zaka-
riasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin eu-
tsan. 
  
Elisabeti, Mariaren agurra entzun eban orduko, 
salto egin eutsan umeak sabelean. Elisabet Espi-
ritu Santuaz bete zan, eta esan eban oihu han-
diz: “Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta 
bedeinkatua zure sabeleko frutua. Nor naz ni, 
nire Jaunaren ama ni ikustera etorteko? Zure 
agurra nire belarrietara heldu orduko, salto egin 
deust umeak pozez sabelean. Zorionekoa zu, 
Jaunak esan deutsuna beteko dala sinistu dozu-
lako!” 

Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Gaur Cari-
tasen deia entzuten dogu. Gure zuzentasuna indar-
tzea eskatzen deusku. Gabonetan gure senide be-
hartsuagaz alkarbanandu geike poza. Hau Jesusen-
gandik beragandik ikasi dogu. 


